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Projekt pn. Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                                                

Projekt umowy NR WI.7013.      /UN/2020 
o pełnienie nadzoru inwestorskiego 

 

W dniu ………….. 2021 r. pomiędzy: 
 

Powiatem Prudnickim z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76, NIP: 755-191-71-46, 

REGON:531412600, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” reprezentowanym przez Zarząd 
Powiatu w osobach: 

Starosta                    -             Radosław Roszkowski 

Wicestarosta            -             Janusz Siano 
 

a  
…………… z siedzibą w ………………. ul.  …………………….. wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w  

…………,Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 

…………………………, NIP  ………………………., REGON ……………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

………………………………………………… 

( lub )  

Przedsiębiorcą .......................................................................................................... ................,  
zam. ...................................................................................... ................................................  

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …..........................................................  

z siedzibą w ........................................................................................................................ ....... 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod                    
nr NIP nr...............................................,  REGON …………………………………     

zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Nadzór inwestorski 

wielobranżowy nad realizacją zadania p.n.: „Ochrona różnorodności biologicznej parku 

przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku”, zgodnie  z obowiązującymi przepisami,  
a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333 z późn. zm.), na warunkach określonych w niniejszej umowie i Umowie o wykonanie robót 

budowlanych w systemie „zaprojektuj – wybuduj” zwanych dalej „robotami” z Wykonawcą 

robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych ze sprawowaniem nadzoru 

inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania obejmującego branże: 

1) budowlana w specjalności architektonicznej, 
2) budowlana w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 

3) instalacyjna  w specjalności  elektrycznej. 

3. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorca Magdalena Turek zam. Górki ul. Ogrodowa         

17A, 46-060 Prószków na podstawie umowy nr  ZP.273.2.2021 z dnia 25.01.2021 r.     
stanowiące załącznik nr 1 do umowy, zwanym w treści umowy „Wykonawcą robót     

budowlanych”. 
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4. Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustalony został w Umowie z Wykonawcą robót  

budowlanych od dnia przekazania terenu robót Wykonawcy robót budowlanych. 

5. Termin zakończenia robót budowlanych ustalony został w Umowie z Wykonawcą robót  
budowlanych na dzień 30.09.2021 r. 

§ 2 

 

1. Wykonawca zapewni wykonanie nadzoru inwestorskiego przez inspektorów  
w odpowiednich branżach, określonych w § 1 ust. 2, w osobach wymienionych w swojej ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 4 oraz zapewni wzajemne skoordynowanie ich działania poprzez 

wyznaczenie Koordynatora z grona wyznaczonych inspektorów.  

2. Każda zmiana inspektorów w poszczególnych branżach wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

3. Nadzór w poszczególnych branżach pełnić będzie: 

1) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności architektonicznej -   

……………………….. 
2) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej –   

………………….., 

3) inspektor nadzoru robót instalacyjnych  w specjalności  w zakresie sieci, instalacji  

urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i  kanalizacyjnych 
-  …………………… 

4) inspektor nadzoru robót instalacyjnych  w specjalności  elektrycznej – ……………. 

4. Wykonawca oświadcza, że osoby wymienione w ust. 3 posiadają odpowiednie kwalifikacje                       

i uprawnienia do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w danej branży  
i dla potwierdzenia powyższych okoliczności przedkłada zaświadczenia dotyczące wpisu na 

listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopie zaświadczeń 

potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane. 

5. W przypadku zmiany osób na stanowiskach inspektorów nadzoru, o których mowa w ust. 3, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania tych osób. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelką niezbędną dokumentacją oraz innymi  

warunkami realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy oraz zobowiązuje się do ich 

przestrzegania, a także do przestrzegania wymagań Zamawiającego w przedmiocie zadania.   
 

§ 3 

 

1. Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia zawarcia umowy , tj.  

………...2021 r., do dnia odbioru robót budowlanych potwierdzonego protokołem odbioru 
końcowego robót, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 4 ust. 1 pkt 10 umowy.  

2. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych 

termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień odbioru końcowego zadania. 

 
§ 4 

 

1. Strony ustalają, że zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy w ramach nadzoru 

inwestorskiego wielobranżowego obejmuje w szczególności:  
1) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi, tj. 

reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności 

wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, 
2) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem dokumentacji projektowej a 

w szczególności zaopiniowanie koncepcji projektu dla zadania p.n.: „Ochrona różnorodności 

biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku” w terminie do 14 dni od dnia 

przedłożenia koncepcji projektowej przez Wykonawcę zadania, 
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3) sprawdzenie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy nr  ZP.273.2.2021  

z dnia 25.01.2021 r.  zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami oraz obowiązującymi normami w sposób kompletny z punktu widzeniu celu,  

któremu ma ona służyć, z uwzględnieniem zasady projektowania uniwersalnego, czyli   
projektowania dla wszystkich w tym dla osób z niepełnosprawnościami, które mają różne  

potrzeby  funkcjonale wynikające np. z otyłości, kontuzji sportowej, ciąży czy z okazałego             

wzrostu, 

4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,  

5) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej obejmującej m.in.: inwentaryzację geodezyjną 

z pełnym i niezbędnymi pomiarami, podlegającym ochronie zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony 

znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1357) 

przed zgłoszeniem do odbioru końcowego od stosownej instytucji certyfikaty zgodności, 

aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające do stosowania 
materiały i urządzenia wraz z ich wykazem, 

6) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i/lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji,  

7) przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru częściowego i  końcowego zgodnie                     
z umową na wykonanie robót oraz udział w  odbiorze końcowym zadania, 

8) potwierdzanie ilości faktycznie należycie wykonanych robót zgodnie z zapisami umowy     

o wykonanie robót budowlanych nr ZP.273.2.2021 z dnia 25.01.2021 r. stanowiącej 

załącznik nr 1 w formie przygotowanej przez Wykonawcę, 
9) potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach robót budowlanych ulegających 

zakryciu i/lub zanikających oraz stwierdzonych przy odbiorze częściowym                    

i końcowym zadania, 

10) uczestnictwo, na wezwanie Zamawiającego, w ewentualnych przeglądach gwarancyjnych  
i pogwarancyjnych wykonanych robót oraz potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych    

w trakcie tych przeglądów, 

11) udział: 

a. w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, 
przybycie na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i Wykonawcy robót 

budowlanych objętych nadzorem oraz nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

b. w naradach roboczych na etapie realizacji zadania mających na celu m.in. 

rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy, 
c. w końcowym rozliczeniu zadania, 

12) udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót, 

13) kontrola rozliczenia finansowego Wykonawcy robót budowlanych - w formie 

przygotowanej przez Wykonawcę dla robót należycie wykonanych, poprzez sprawdzenie 
obmiarów i tabel wykonanych elementów rozliczeniowych przedstawiających stan 

zaangażowania robót i ich wartości zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robót 

budowlanych nr ZP.273.2.2021 z dnia 25.01.2021 r. stanowiącej załącznik nr 1, oraz                     

w stosunku do robót dodatkowych wykonywanych na podstawie odrębnych umów, 
14) rozliczenie końcowe zadania.  

2. Nienależnie od zastrzeżonych w umowie kar umownych Wykonawca ponosi wobec 

Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych niniejszą umową oraz 
przepisami prawa. Odpowiedzialność Wykonawcy kształtuje się na zasadach określonych 

przepisami Kodeksu cywilnego (art. 471). 
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§ 5 

 

1. Wykonawca reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, działając                   

w imieniu i na rachunek Zamawiającego, w ramach uprawnień przysługujących Zamawiającemu 

z tytułu umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 1 do 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 - 7. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z projektem  

technicznym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

pozwoleniem na budowę i postanowieniami umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności z należytą starannością, 
sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją umowy 

zawartej z Wykonawcą robót budowlanych oraz chronić interesy Zamawiającego podczas 

wykonywania przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , a także 
bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informować Zamawiającego   

o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót 

budowlanych. 

5. Na wykonanie robót w sposób odbiegający od dokumentacji projektowej lub podejmowanie  
innych działań przez Wykonawcę i wpływających na wzrost wartości robót potrzebna jest zgoda   

Zamawiającego.  

6. Jeżeli w okresie realizacji budowy zajdzie konieczność wykonania dodatkowych robót  

nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych, Wykonawca powinien 
niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego. Wykonawcy nie wolno bez zgody 

Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonywania 

jakichkolwiek robót dodatkowych, nieobjętych umową.  
7. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego. 

8. Wykonawca posiada prawo do: 

1) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, poświadczanych 

wpisem do dziennika budowy, a dotyczących:  
a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

b) wykonania prób lub badań, odkrycia robót lub elementów zakrytych, 

c) przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i 

dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 
oraz urządzeń technicznych, 

2) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania 

dalszych robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.  

9. Wykonawca zobowiązany jest, w każdym przypadku, do zawiadamiania Zamawiającego   

o obecności niezatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców Wykonawcy robót 

budowlanych na placu budowy.  

§ 6 

 

Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Wykonawcy następujące 
dokumenty: 

1) Umowę o wykonanie robót budowlanych, stanowiącą  załącznik nr 1 do umowy, 

2) Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy, stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 
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§ 7 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 

…………… zł brutto, (słownie: ……………………………………………… 00/100 zł) 

zgodnie ze złożoną ofertą,  w tym wartość netto  …………… zł, podatek VAT 23% - 
…………….  zł. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określone w ust. 1 obejmuje 

wszystkie koszty związane z jej realizacją, w tym również koszty przejazdów, diet                                            

i ewentualnych niezbędnych noclegów. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w  ust. 1, rozliczane będzie w oparciu  

o prawidłowo  wystawioną fakturę końcową. 

4. W przypadku przerwania robót objętych nadzorem, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

wykonywanie przedmiotu umowy zostanie zawieszone, lub zakończone bez prawa dochodzenia 
odszkodowania lub wyrównania strat, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone                                  

i zapłacone proporcjonalnie do wartości wykonanych na ten moment czynności nadzoru  

i zrealizowanych prac. Wysokość wynagrodzenia określona zostanie protokołem 

zmniejszającym wartość zakresu robót określonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Zamawiającego. 

5. W przypadku wykonywania robót dodatkowych do robót wykonywanych przez Wykonawcę 

robót budowlanych w ramach realizacji umowy nr ZP.273.2.2021 z dnia 25.01.2021 r. 

stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust.1 nie ulegnie 
zmianie i obejmuje także wykonywanie  nadzoru wobec robót dodatkowych, o ile ich 

wykonywanie zostanie uprzednio zlecone i zatwierdzone przez  Zamawiającego. 

6. W przypadku przedłużenia terminu realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych, 

wynagrodzenie określone w ust. 1 nie ulegnie zmianie. 
7. Za nadzór pełniony w okresie gwarancji i rękojmi, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 10 umowy, 

Strony nie przewidują odrębnego wynagrodzenia, a nadzór ten będzie prowadzony w ramach 

wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy w ramach niniejszej umowy. 

 

§ 8 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust.1, płatne będzie przelewem                                    

w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez  
Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

2. Podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi  podpisany 

przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół końcowy odbioru robót objętych nadzorem 
zawierający rozliczenie końcowe zadania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu  faktury VAT w ciągu 7 dni od 

daty jej wystawienia. 

4. Wykonawca może przesłać za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania       
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną oraz inne dokumenty zgodnie z art. 4 ustawy z dnia                  

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach  

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191) 

wraz z dołączonymi do niej dokumentami, o których mowa w ust. 1, na co Strony wyrażają 
zgodę. 

5. Wynagrodzenie będzie zapłacone z wykonaniem mechanizmu podzielnej płatności zgodnie  

z art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 

6. Wykonawca, oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem 
rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1. Prawa bankowego lub imiennym 

rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla którego jest prowadzony 

rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający  
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zastrzega, że jeśli na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie znajdował się wykazie 

podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o 

podatku od towarów i usług, płatność zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek 

za ewentualne opóźnienie w zapłacie. 
7. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP ………………………...  

8.    Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 9 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających                                                       

z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 14 dni, 
2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków, 

3) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny                                                                   

obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy, 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku 

możliwość obciążenia Zamawiającego karą umowną za odstąpienie od umowy na podstawie 
ust. 7.   

3. Odstąpienie z przyczyn wskazanych w ust. 1 – 2 powyżej, może nastąpić w terminie 30 dni od 

daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do momentu 
jej rozwiązania.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być wyrażone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn, 

za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

b) w przypadku niewykonania lub zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę                         
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,                                 

o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

c) za każdy przypadek nienależytego wykonywania obowiązków inspektora nadzoru, 

określonych w niniejszej umowie, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

d) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego w zawiadomieniu o terminach czynności na budowie, 
bądź w wezwaniu do wykonywania obowiązków zgodnie z zapisami umowy, 

e) w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku wyszczególnionego § 4 ust. 

1 pkt 11, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, w wysokości 1 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1, za każde zdarzenie. 
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za wyjątkiem przypadku 

wskazanego w ust. 2. 
7. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie stają się wymagalne następnego dnia 

po zajściu zdarzenia uprawniającego do ich naliczania. 
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8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych poprzez ich potrącenie                            
z faktury VAT Wykonawcy, bez odrębnych wezwań i zawiadomień i na tę czynność 

Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

10. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się 

do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej 
przez Zamawiającego i na tę czynność Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 10 

 

1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia       

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony      

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego      

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) danych      
osobowych, osób wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujące Stronę, kontaktowe lub       

odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy, określonych       

poniżej i zobowiązuje się udostępnić je drugiej Stronie w następującym zakresie: (I) imię i nazwisko, 

(II) pełniona funkcja, (III) adres e-mail, (IV) numer telefonu. 
2. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, do celów      

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Umowy, ustalenie,     

dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią związanych. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Umową, RODO    
oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Klauzule informacyjne stron stanowią załącznik nr 4 i nr 5 do niniejszej umowy.  

5. Strony oświadczają, że wszelkie informacja uzyskane w wyniku wykonania niniejszej umowy są 

poufne przez czas nieograniczony i nie mogą być ujawniane osobom trzecim, chyba że        
obowiązek taki wynika z przepisu prawa i jest konieczny dla prawidłowego wykonania         

niniejszej umowy.  

6. Za naruszenie klauzuli poufności przez jedną stronę druga strona może naliczyć karę umowną   

w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,    
za każde naruszenie.  

 

§ 11 

 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  

o dostępie do informacji publicznej. 

2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, nie może podawać do wiadomości publicznej żadnych informacji dotyczących 
przedmiotu umowy, w szczególności publikować jakichkolwiek dokumentów. 

3. Wykonawcy nie wolno bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których 

mowa w ust. 2  w celach innych jak wykonanie przedmiotu umowy. 
4. Zobowiązanie niniejsze wiąże Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak i po 

ustaniu jej obowiązywania. 
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§ 12 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
i inne przepisy szczegółowe związane z przedmiotem Umowy. 

 
 

 § 13 

 

Spory wynikłe na tle wykonania umowy, strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają, pod rygorem nieważności, 

zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony. 

 
 

 

§ 15 

 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej 

Umowy bez zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności takiej czynności wobec 

Zamawiającego. 
§ 16 

 

W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostały uznane za nieważne, Umowa         

w pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Strony 
zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami 

zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne. 

 

§ 17 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla 

Wykonawcy.  

 
 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 -  Umowa o wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą robót budowlanych, 
Załącznik nr 2  - Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy, 
Załącznik nr 3  - Oferta Wykonawcy, 

Załącznik nr 4  - Klauzula informacyjna Zamawiającego, 
Załącznik nr 5  - Klauzula informacyjna Wykonawcy. 

 
 

        ZAMAWIAJĄCY:                                                                     WYKONAWCA:  
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Załącznik nr 4 klauzula informacyjna Zamawiającego 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów Powiatu Prudnickiego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanego "RODO" informuje się klientów 

Starostwa Powiatowego w Prudniku, że: 

Administratorem danych osobowych jest Powiat Prudnicki z siedzibą w Prudniku,  

ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik,  tel. 774381700, fax: 77 438 17 01, e-mail: info@powiatprudnicki.pl 

Państwa dane osobowe przetwarzamy ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze, w związku z wykonywaniem zadań Powiatu realizowanych w 

interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej, a także ponieważ przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  

Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących: Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt, Archiwów Zakładowych i Instrukcji Kancelaryjnej oraz wytycznych instytucji 

Zarządzającej Funduszami Unii Europejskiej przez okres trwałości projektu.  

Podanie przez Państwa danych osobowych  jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  

Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym 

dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa. 

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. 

Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Tomasz Dragan tel. 733 508 806, e –mail: 

iod@powiatprudnicki.pl 

 

 

 


